
1.lpp no 9

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma  
resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2018.gadam 

Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2018.gadam,

Euro

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājumsProgramma  40.00.00
Iekšlietu ministrijaIestāde  

Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkumsApakšprogramma  40.02.00
Pasākums  Centralizēto kapitālieguldījumu programma

Ieņēmumu klasifikators 781 215
21000:Iestādes ieņēmumi 781 215

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 781 215
781 21521710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 781 215
5000:Pamatkapitāla veidošana 781 215

5200:Pamatlīdzekļi 781 215
781 2155239:Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2018.gadam,

Euro

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanaProgramma  70.00.00
Iekšlietu ministrijaIestāde  

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēmApakšprogramma  70.16.00
Pasākums  Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Ieņēmumu klasifikators 62 728
18000:Valsts budžeta transferti 62 728

18100:Valsts pamatbudžeta  savstarpējie transferti 62 728
62 72818132:Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

Izmaksu klasifikators 62 728
2000:Preces un pakalpojumi 62 728

2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, darba braucieni 62 728
62 7282122:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)Apakšprogramma  70.18.00
Pasākums  Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība

Ieņēmumu klasifikators 453 310
21000:Iestādes ieņēmumi 453 310

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 453 310
453 31021710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 453 310
1000:Atlīdzība 352 760

1100:Atalgojums 268 326
223 9001114:Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

6 0001146:Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

17 2041147:Piemaksa par papildu darbu

21 2221148:Prēmijas un naudas balvas

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 84 434
67 7771210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2018.gadam,

Euro 13 0251221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un  valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

3 2021227:Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes  gadījumu apdrošināšanai

4301228:Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 40 550
2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, darba braucieni 33 000

1442111:Dienas nauda

5002112:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

7 0002121:Dienas nauda

25 3562122:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2200:Pakalpojumi 6 300
1 5002231:Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības

8002232:Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

2 0002235:Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem

502236:Bankas komisija, pakalpojumi

1 9502239:Pārējie iestādes administratīvie izdevumi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 1 250
8002311:Biroja preces

2002312:Inventārs

2502314:Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai

5000:Pamatkapitāla veidošana 60 000
5100:Nemateriālie ieguldījumi 50 000

50 0005140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5200:Pamatlīdzekļi 10 000
10 0005238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020)Apakšprogramma  70.21.00
Pasākums  Patvēruma,migrācijas  un integrācijas fonds

Ieņēmumu klasifikators 3 630 420
21000:Iestādes ieņēmumi 3 630 420

21200:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 3 630 420
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2018.gadam,

Euro3 630 42021210:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

Izmaksu klasifikators 3 630 420
7000:Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 2 926 979

7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem 2 926 979
2 926 9797510:Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

9000:Kapitālo izdevumu transferti 703 441
9600:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 703 441

703 4419610:Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

Pasākums  Iekšējās drošibas fonds - Robežas/ Vīzas

Ieņēmumu klasifikators 2 978 602
21000:Iestādes ieņēmumi 2 978 602

21200:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 978 602
2 978 60221210:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

Izmaksu klasifikators 2 978 602
7000:Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 640 192

7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem 640 192
640 1927510:Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

9000:Kapitālo izdevumu transferti 2 338 410
9600:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 2 338 410

2 338 4109610:Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

Pasākums  Iekšējās drošibas fonds - Policijas sadarbība

Ieņēmumu klasifikators 3 147 670
21000:Iestādes ieņēmumi 3 147 670

21200:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 3 147 670
3 147 67021210:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

Izmaksu klasifikators 3 147 670
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2018.gadam,

Euro7000:Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 324 123
7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem 324 123

324 1237510:Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

9000:Kapitālo izdevumu transferti 2 823 547
9600:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 2 823 547

2 823 5479610:Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2018.gadam,

Euro

Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projektiProgramma  73.00.00
Iekšlietu ministrijaIestāde  

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiemApakšprogramma  73.02.00
Pasākums  Labākās pieredzes un prakses komunikācijas jomā pārņemšana no Norvēģijas Tieslietu un sabiedriskās drošības ministrijas un Zviedrijas Tieslietu ministrijas

Ieņēmumu klasifikators 4 754
21000:Iestādes ieņēmumi 4 754

21200:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 4 754
4 75421210:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

Izmaksu klasifikators 4 754
7000:Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 4 754

7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem 4 754
4 7547510:Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2018.gadam,

Euro

Nozaru vadība un politikas plānošanaProgramma  97.00.00
Iekšlietu ministrijaIestāde  

Pasākums  Pamatdarbības funkciju nodrošināšana

Ieņēmumu klasifikators 3 652 382
21000:Iestādes ieņēmumi 3 652 382

21300:Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 589
58921379:Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu  un pārējiem  kancelejas pakalpojumiem

21400:Pārējie 21300 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi

411

41121499:Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 651 382
3 651 38221710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 3 652 382
1000:Atlīdzība 3 290 601

1100:Atalgojums 2 468 325
35 4131113:Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un ministriju parlamentāro sekrtetāru mēnešalga

1 533 9651114:Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

62 3121116:Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

461 5761119:Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

3 5001142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

16 0911143:Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu

85 5761146:Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

126 9741147:Piemaksa par papildu darbu

113 7801148:Prēmijas un naudas balvas

27 7151149:Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas

1 4231150:Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 822 276
612 7161210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

101 6721221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un  valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

73 1701224:Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) pabalsti un kompensācijas
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2018.gadam,

Euro 31 4211227:Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes  gadījumu apdrošināšanai

3 2971228:Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 360 408
2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, darba braucieni 78 022

4152111:Dienas nauda

5972112:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

14 6352121:Dienas nauda

62 3752122:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2200:Pakalpojumi 250 262
8 9992219:Pārējie sakaru pakalpojumi

8 3832231:Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības

3692232:Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

2 5832234:Normatīvajos aktos  noteiktie darba devēja  veselības izdevumi darba ņēmējiem

9 4362235:Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem

7422236:Bankas komisija, pakalpojumi

68 4302238:Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācija

18 1372239:Pārējie iestādes administratīvie izdevumi

4002242:Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

1 0002243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

2002249:Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

112 5922251:Informācijas sistēmas uzturēšana

5 7392259:Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2 8852261:Ēku, telpu īre un noma

9 9672262:Transportlīdzekļu noma

4002272:Izdevumi par tiesvedības darbiem

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 30 984
11 8712311:Biroja preces

2002312:Inventārs

17 2132314:Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai

1 4002322:Degviela

3002350:Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2018.gadam,

Euro2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 1 140
1 1402519:Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas

6000:Sociālie pabalsti 1 185
6200:Pensijas un sociālie pabalsti naudā 1 185

1 1856239:Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas

7000:Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 188
7100:Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 188

1887120:Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

Pasākums  Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās

Ieņēmumu klasifikators 10 965
21000:Iestādes ieņēmumi 10 965

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 965
10 96521710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 10 965
7000:Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 10 965

7700:Starptautiskā sadarbība 10 965
10 9657712:Maksājumi citās starptautiskajās institūcijās

Pasākums  Latvijas valsts simtgadei veltītie pasākumi

Ieņēmumu klasifikators 100 000
18000:Valsts budžeta transferti 100 000

18100:Valsts pamatbudžeta  savstarpējie transferti 100 000
100 00018131:Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 100 000
7000:Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 100 000

7100:Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 100 000
100 0007131:Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts

pamatbudžetu
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